
 

Journal of Iranian Studies 
Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year 19, No. 38, winter 2021 

 

A Verification of Curzon's Historical Evidence 

 for Iranians’ Thalassophobia 

Yaqub Tabesh1 

1. Introduction 

One of those who seeks to provide historical evidence for Iranians’ 

thalassophobia is British Lord Curzon. In his book , “ Persia  and the Persian 

Question” , he presents a variety of material on  political, social, and 

economic situation of  Iran's geographical area in the late ante modernism  

period ; one of which is how Iranians deal with the sea .By collecting 

selective evidence , he plans to prove Iranians' fear of  sea.  

 

2. Methodology  

The data processing method in this paper is descriptive-analytical. At the 

beginning, the data has been gathered in library and documentary method, 

then a brief history of Iranians 'naval presence from the early Islamic 

centuries to the eighth century has been presented. Next, the story of Abdu 

al-razzaq Samarkandi's ambassadorship and the incomplete story of Hafez's 

voyage have been reanalyzed. In epilogue, a myriad of evidence about 

Iranians’ presence in seas arena has been extracted from Ibn-e Battuta's 

itinerary and categorized into 4 important groups. Finally, a table of Iranians' 

activities in high seas ground has been prepared. 
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3.Discussion 

Abdu al-razzaq Samarkandi's voyage is the first story Curzon puts 

forward in order to prove Iranians' thalassophobia. He quotes Abdu al-razzaq 

as saying “ once  I smelled the ship and thought of  sea fearing  , I lost 

consciousness so much that I could not live for more than three days ...” 

Though , to  generalize  a person's behavior to a nation  and to ignore the 

dominant behaviors of  people of that nation  do not make sense, in Abdu al-

razzaq’s book , contrary to what Curzon says  , there exists some evidence 

which challenges his view ; taking Abdu al-razzaq’s writings into 

consideration ,  the first time he boarded the  ship in Hormuz  was not the 

right time for a voyage , thus he desembarked the ship in Masqat . From 

there he came to Quriyat. Due to heat and illness, four month stay in Quriyat 

was spent so hard. The ambassador was boarded on a ship while he was still 

sick. At last, the sea calmed down and Abdu al-razzaq regained his health. In 

this part of voyage lasting for 18 days and nights which is considered as its 

main part, Abdu al-razzaq and his companions experience a pleasant voyage 

joyfully. For this, he gives a delightful description of ship and voyage in his 

book. It's weird that Curzon doesn't mention this part of voyage. Extracting 

the data from the book Matla al-sa’dayn to confirm Iranians’ thalassophobia 

and ignoring the fact that Abdu al-razzaq is experiencing sea voyage for the 

first time do not seem fair and impartial. Even if we accept that using 

original text of Matla al-sa’dayn  has been impossible for Curzon , and he 

might have accessed to an outlined part of Abdu al-razzaq's voyage story  

within the events of 845 AH through another person (Houtun Schindler), an 

employee of the Indo-European Telegraph Company, in  Iran ), but nothing 

changes. That is one of the examples Curzon provides in proving Iranian’s 

thalassophobia, however, is an incomplete interpretation of Samarkand's 

personal experience so it is not credible enough to generalize.  

Hafez Shirazi's thalassophobia is the second example which Curzon 

articulates as follow; Hafez “was invited by King Salman Dacan to his court 

in India. The poet went, saw and stayed. When the ship arrived on the island 

of Hormuz, he insisted to be disembarked, and in the end he concludes: 

"Hafez and Abdu al-razzaq were more or less moral proofs of their 
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compatriots. There is no name or trace of Iranians’shipping in the Caspian 

Sea”. While Hafez’s personal experience approves Curzon’s view, in 

Hafez’s voyage itself there are points and evidence which assent to theory of 

Iranians’ thalassophobia and their presence in naval activities. 

In addition to these, another source which indicates the widespread 

attendance of Iranians in the islands and ports of the Indian Ocean (from 

Persian Gulf to the coast of China) is Ibn-e Battuta's itinerary. Based on it, 

Iranians who were active in seas arena can be divided into four groups; 

The most important group was the merchants; Iranian merchants’ footstep 

can be traced to almost all coasts and islands of the Indian Ocean. In Hormuz 

which was seen as merchants’ starting place, they had built some houses 

thanks to Hormuz kings’ fair policies and custom’s legislation in favor of 

Iranian goods. In port of Lahori near the place where Indus River runs into 

the Indian Ocean, an Iranian named Alao al-mulk Khorasani had fifteen 

ships which were carrying his impedimenta.  Sultan of India had granted 

Kanbaye city to one of the great Iranian merchants. Kanbaye indebted its 

prosperity to foreign merchants, whom the largest were Iranian. Iranian 

merchants possessed the big houses of the city and were counted as the 

founders of city mosques. 

 Besides each of the Iranian merchants’ constructions in ports of India, 

Ibn-e Battuta, on a trip to China, recounts the reconstruction of the island of 

Bayram by a great Iranian merchant. In cities of Mangrur, Kalikot, Zaytoon 

(Canton, Gungzhou), the Iranian merchants had a significant presence.  

The second group were judges and religious scholars; key religious seats 

in Mecca had been taken by Iranians which Ibn-e Battuta reminisce with 

honor. Iranian judges would serve in islands of Zaybato al-mahal (Maldives) 

– located on the southwest of Indian subcontinent, in city of Zaytoon 

(Canton), and in Coleum – located on the southeastern coast of India.  

The third were Sufis. Sufi Sheiks were serving throughout Indian and 

Chinese seas in cities like; Lahori, Kanbaye, Kalikot, Coleum, Zaytoon 

(Canton), and Kamaro Mountains from Bengal region. 

The last Iranian group were those involved in governmental affairs of the 

areas of Indian Ocean and Chinese Sea. An Iranian person governed Lahori 
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and its environs which gathered plenty of its ministerial earnings and wealth 

from its big port. Iranians acted in state affairs of cities of Kanbaye, a 

conduit land located in southern part of eastern coast of India and even in 

Java Island and they ruled these places as well.  

 

4.Conclusion  

Thorough review of data in books “Matla al-sa’dayn” by Abdu al-razzaq 

Samarkandi , “ History of Fereshteh ” by Mohammad Qasem Fereshteh, and 

“ Ibn-e Battuta’s Itinerary” by Mohammad Ibn-e Battuta with subject of  the 

Iranians’ endeavors in sea corroborate the erroneous claim of this study, that 

is , the Iranians’ thalassophobia by Lord Curzon . 

Inquiry into details of two stories from which Curzon deduce Iranians’ sea 

fearing  demonstrate that some existent evidence in these stories violate 

Curzon’s claim ; Iranian merchants , literati, and officials’ traffic by sea to 

Iran and Indian coasts can be clearly traced in full version of these two 

stories in main sources. According to Ibn-e Battuta's Itinerary, no one can 

deny the presence of Iranians in four groups of (merchants, judges and 

religious scholars, Sufi sheikhs and political and military rulers) from 

Khorasan, Tabarestan, Gilan, Qazvin, Ardabil, Tabriz, Isfahan, Fars, namely 

from the east, west, north, south and center of Iran and also the penetration 

of Persian language in the sea routes of Persian Gulf to China. Attention to 

this evidence suggests that Curzon has been using the data selectively to 

prove the idea he has had in his mind. 

  

Keywords: Curzon, Iranians, Thalassophobia (fear of the sea)  
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 چکيده
از قرررون هشررتم و نهررم   مثررالدو شرراهد کرررزن سیاسررتمدار و نویسررندۀ انگلیسرری بررا آوردن 

ایرانیرران را دریرراترا و فاقررد روحیرره   -حررافظ شرریرازی و عبرردالرزا  سررمرقندی -یهجررر
هررا برره رو   دانررد. ایررن تحقیررق در صرردد اسررت بررا گررردآوری داده      دریررانوردی مرری 

هررا، وضررعیت فعالیررت دریررایی ایرانیرران را در قرررن هشررتم و نهررم  کتابخانرره ای و تحلیررل آن
تفاده کرررزن و منررابع پشررتیبان  مررورد اسررداسررتان هررای هجررری قمررری بررا تکیرره بررر منررابع   

 یبرر اسراا ایرن پرژوهش اظهارنظرهررا     روشررن کنرد.  -بطوطره بره ویرژه سرفرنامۀابن    -دیگرر 
او بررر اسرراا شررواهد ناکررافی و   قابررل نقررد اسررت؛  کرررزن دربرراره دریررا هراسرری ایرانیرران   

ۀ او هرررم موجرررود اسرررت مورداسرررتفاددر منرررابع  کررره ازقضرررا ییهرررانادیرررده گررررفتن داده
ته اسررت؛ ایررن درحررالی اسررت کرره مشرراهدۀ دقیررق ایررن منررابع و منررابع  ی کلرری سرراخاقاعررده
کره بررای   -رغرم اضرطراب تعرداد کمری از ایرانیران      د ایرن اسرت کره بره    مؤیّر  هاآن عصرهم

در قرررون هشررتم و نهررم هجررری  هررا آناقشررار بسرریاری از  ،دیدنررداولررین بررار دریررا را مرری 
 مشغول فعالیت بودند. اهایقمری در عرصه در

 
 .یهراس ایدر ان،یرانیا کرزن، :یديکل هایهواژ 
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 مهمقدّ. 3
 دریا با، سو دو از کم دست خود تاریخ طول در که است کشورهایی از یکی ایران   

 که است االتیؤس از یکی ،آبی هایپهنه این ازایرانیان  استفاده چگونگی. است بوده مرتبح
 مهارت ۀشده است. دربار گفته سخپا آن به حدودی تا متعدد آثار شدن شواهد ازآورده با

با مراجعه به  توان می سواحل و دریاها در هاآن حضور چگونگی و ایرانیان دریانوردی
. داد ارائه متنوع، از نوع تاریخی و باستان شناسی بسیار پژوهشهای صورت گرفته شواهد

دهد، لُرد  یکی از کسانی که درصدد است شواهدی تاریخی برای دریانوردی ایرانیان ارائه
سفرهای زیادی به نقاط مختلف  ا یدر طول زندگانگلیسی است. او  (Curzon)کرزن 

م. آغاز و تا  1884یکی از این سفرها که در روزگار جوانی او از سپتامبر  .جهان انجام داد
م. به طول انجامید سفر به ایران بود. دستاورد نوشتاری این سفر کتابی  1841ژانویه 
است. این کتاب یکی از  Persia and the Persian Questionعنوان با  یدوجلد
ل، درباره وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محدوده مفصّ یاسفرنامه یهاگزار 

رود. دامنه متنوعی از مطالب را جغرافیایی ایران در اواخر دوره پیشامدرن به شمار می
و عادات او تا  شاهنیی ناصرالد؛ از مشخصات ظاهرکردمشاهدهتوان در این کتاب می

یکی دیگر از موضوعاتی که به آن توجه کرده تحلیل جایگاه روا و انگلیس در ایران. 
چگونگی رویارویی ایرانیان با دریا است او با گردآوری شواهد گزینشی در صدداثبات 

 ایرانیان از دریا است. ترا
 . شرح و بيان مسئله3-3

ایرانیان را  ،(curzon, 1892: 2/388)همه ایرانیان از دریاوا»در مبحثی با عنوان  کرزن
دریانوردی دانسته و بر این باور است که در تاریخ مواردی از ترا ایرانیان از  یۀفاقد روح

مشاهده است. او صورت یک عادت عمومی قابلکه این ترا بهطوریبه ؛دریا وجود دارد
دهد و همین دو مورد را به همه ایرانیان و ه میبرای اثبات نظر خود دو نمونه تاریخی ارائ

 دهد:های تاریخی ایران تعمیم میهمه دوره
مورد اول: داستان سفر عبدالرزا  سمرقندی، سفیر شاهرخ تیموری به دربار پادشاه 

 ر در قرن نهم هجری قمری/ پانزدهم میالدی.بیجانگَ
 هجری قمری. تمهش ۀسددر داستان ترا حافظ شیرازی از دریا مورد دوم: 

اسنادی گردآوری سپس مختصری و  یابه رو  کتابخانهدر این مقاله در آغاز داده ها 
 است.از سده های نخستین اسالمی تا قرن هشتم ارائه شده ایرانیاناز پیشینه حضور دریایی 

در مرحلۀ بعد داستان سفارت عبدالرزا  سمرقندی و داستان سفر دریایی نیمه تمام حافظ 
است. در گفتار آخر شواهد متعددی از حضور زی مورد بازکاوی دقیق قرار گرفتهشیرا

بندی گروه مهم دسته 9بطوطه استخراج و درقالب ایرانیان در عرصۀ دریاها از سفرنامۀ ابن
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شده و در نهایت جدولی از فعالیت ایرانیان در عرصۀ آبهای آزاد تهیه شده است. هدف از 
دهد این مدعاست که ایرانیان برخالف شواهدی که کرزن ارائه میانجام این مراحل اثبات 

 دریا ترا نبوده اند و فعالیت های متنوعی در عرصۀ دریاها از خود به ظهور رسانده اند.
 پژوهش ة. پيشين3-2

دربارۀ دریاهراسی ایرانیان تا کنون در هیچ پژوهشی به طور  موضوع نقد اظهارات کرزن
مناسبات ایرانیان با دریا  با این حال دربارۀ دو موضوع ،نگرفته استل مورد توجه قرار مفصّ

سرگهشت فارا تحقیقات متعددی انجام شده است. در مورد خلیج و مواضع سیاسی کرزن
به زبان  میالدی 1418نویسندۀ هندی، در سال  ،(1731اثر هادی حسن ) کشتیرانی ایرانیان

بینانه دارد و از نویسندگانی ایرانیان موضعی واقع انگلیسی منتشر شد. او در مورد دریانوردی
دادن جایگاه ایرانیان در که مغرضانه و ناآگاهانه در صدد کمرنگ جلوه همچون کرزن

به تفصیل بیان نشده بلکه نام او  با این حال نقد او به کرزن ؛کنداند انتقاد مینوردی بودهدریا
سایکس به عنوان کسی که از  وینِسنت و یامویل مَلکُم، جان در کنار افرادی همچون سِر

 کند قرار گرفته است. می یاد آمیز تمسخر لحنی با ایرانیان رانیکشتی
( اولین اثر 1718اثر عباا اقبال ) فاراو جزایر و سواحل خلیج نیمطالعاتی در باب بحر 

 خاطر به اثر این نگاری مدرن است. اهمیتفارا به شیوۀ تاریخیک ایرانی در مورد خلیج
است. در  خورشیدی 1719 سال تا ایام ترینقدیمی از فارا خلیج تحوالت شرح در دقت

 دریانوردی ایرانیان دربارۀ دریانوردی ایرانیان مطرح نشده است. این کتاب اظهارت کرزن
آثار هادی حسن و عباا اِقبال  که این اثر را بعد از نویسنده(، 1791) نیاثر اسماعیل رائ

را  کشتی و دریا به عالمان و ادیبان ایرانی منفی ده در همان آغاز کتاب، نِگَر ِمنتشر کر
 بر این باور است که این موضوع نمی تواند باعث انکار و فراموشی پیشگامی اما پهیرد؛می

رایین هم مثل سایرین به طور خاص مواضع . شود دریانوردی صنعت و فرهنگ در ایرانیان
تاریخ بنادر، فنون . ایرانیان را مورد واکاوی قرار نداده است دربارۀ دریاهراسی کرزن

در  نویسندگان ،(1743و همکاران ) اثر وثوقیدریایی و دریانوردی ایرانیان در آیینه اسناد 
این کتاب اسنادی که مرتبح با دریانوردی ایرانیان است را معرفی و مورد واکاوی قرار داده 

 اند.بیان نکرده رات کرزناند اما هیچ نقدی دربارۀ اظها
هم به واکاوی  ،فارا نوشته شده اندو خلیج هایی که دربارۀ کرزنافزون بر اینها پژوهش

آثار متعددی درباره اند. مطرح شده نپرداخته هراسی ایرانیان که از سوی کرزنایدۀ دریا
بر پایه فارا لرد کرزن در خلیجفارا منتشرشده است؛ کرزن و نظر او درباره ایران و خلیج

سودمندی را در اختیار  یهاداده (1731) رانیبه همت وزارت امور خارجه ا واسناد ایرانی 
ای را با دو عنوان در دو مقاله (1741) ( و1781. افشین پرتو )دهدمیپژوهشگران قرار 

 –اطالعات سیاسی در « فارارد کرزن به خلیجسفر لُ»نشریه منتشر کرد؛ یکی تحت عنوان 
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« م. 1417فارا در سال سیاسی لرد کرزن در خلیج ۀپرس»و دیگری تحت عنوان  قتصادیا
فارا را جهت تثبیت این مقاله سفر کرزن به خلیج . پرتو درفاراپژوهشنامه خلیجدر 

داند. فارا میفارا و در پی نگرانی از تحرکات روسیه در خلیجاقتدار انگلستان در خلیج
فارا نقش لرد کرزن در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج»ن در مقاله دیگری با عنوا

ها در به نقش مثبت کرزن در زدودن نقش روا (1746) ی، عباا سرافراز«)دوره قاجار(
ا  ببرد فارا اشاره دارد. سرفرازی هم بدون آنکه نامی از پرتو یا منابع دیگر مقالهخلیج

ای برای انعقاد حاکم فارا به کرزن، زمینه یمحلکند که، کمگیری را تکرار میاین نتیجه
ایران در این قرارداد شد؛ این  ۀگرفتن ارادم. بین انگلستان و روسیه و نادیده 1413قرارداد 

چینی برای زدودن نقش ایران از ازاین سفر به زمینهدر صورتی است که کرزن پیش
ها نظر او چینیی از این زمینهیک اقدام کرده بود؛ ایران و قضیه ایرانفارا در کتاب خلیج

اثبات دریا هراسی  شود.که طی این مقاله به آن پرداخته می درباره دریا هراسی ایرانیان بود
فارا، توانست در کمرنگ جلوه دادن جایگاه سیاسی و تجاری ایران در خلیجایرانیان می

 .برای کرزن سودمند باشد
 . اهميت و ترورت پژوهش3-1

درباره  نویسندۀ آن، قضاوت ایران و قضیه ایراننکه بعد از انتشار کتاب با توجه به ای
دریانوردی ایرانیان اساسی برای قضاوت نویسندگانی شد که برای شناخت ایران و ایرانی به 

از آنجا که  رسد.نقد این گفتار از کتاب او ضروری به نظر می کردندکتاب او مراجعه می
ها به نقد و حتی منابع آن ذکرشد بخش پیشینۀ پژوهش ی که درهاییک از پژوهشهیچ

بار به نقد نخستیناین پژوهش برای  ،انداظهارات کرزن درباره دریا هراسی ایرانیان نپرداخته
 پردازد.باره میدراین اواظهارات 

 و بررسی بحث .2
 حضور دريايی ايرانيان تا قرن هشتم نهيشيپ .2-3 

که مربوط به قرن هشتم و نهم هجری است  های کرزنمثالپیش از پرداختن به شاهد
مبدأ  عنوانبهفارا ی مدیریتی خلیجهایو دگرگونمختصری از حضور دریایی ایرانیان 

با ورود اسالم به رسد. تا قرن هشتم هجری ضروری به نظر می های دریایی آنهاتیفعال
بودند بازرگانان  فاراخلیج یاییدر دادوستد در دیگر اقوام ایران، ایرانیان همچنان پیشگام

)ن.ك: مقدسی، بیشتر ایرانی ماندند  حتی بنادر سواحل جنوبی آنفارا  بنادر مهم خلیج
 ( و1731؛ حسن،1791:61؛ بارتولد، 11: 1718اقبال، ;911: 1791ریکس، ؛ 1/171: 1761

آفریقا هند و چین و شر   یسوفارا به اصلی خلیج بندرهاید از همواره مشغول تردّ
سوم و چهارم هجری  یهادر سدهدهد نویسان مسلمان نشان میجغرافیا یهابودند. گزار 
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؛ 1/94: 1478ابن حَوقَل، تدریج اُبله و بصره را از رونق انداخت )رونق بندر ایرانی سیراف به
 .(39: 1733هاولی،

 نیرتصورت عمدهکیش به ۀریششم هجری پس از خرابی سیراف، جز ۀاز اوایل سد 
گری نظامی ۀفارا بیشتر جنبفارا درآمد. استیالی امیران کیش در سراسر خلیجبندر خلیج

 (.84-41: 1781؛ وثوقی،138-164: 1778)ن.ك: وَصّاف الحَضره،  داشت تا تجارتی
هر به خاطر برانداختن امرای کیش توسح امرای هرموز  641هر تا  613برتری کیش از سال 

هر  319بین امرای هرموز و کیش سرانجام به برتری هرموز در دچار وقفه شد. رقابت 
سدۀ هشتم هجری از ساحل به  ۀپس امرای هرموز که پایتخت خود را در آستانازآن دیانجام

فارا استیال یافتند و این جزیرۀ جرون انتقال داده بودند، بر امور تجاری و سیاسی خلیج
فارا در اوایل سدۀ دهم هجری / شانزدهم جها به خلیموقعیت مهم را تا ورود پرتغالی

: 1789؛ وثوقی،17-16: 1787)برای آگاهی بیشتر ن.ك: نطنزی،  میالدی حفظ کردند
191-131). 
 سفر دريايی عبدالرزاق سمرقندی .2-2

کند داستان سفر اولین داستانی که کرزن برای اثبات دریا هراسی ایرانیان مطرح می
یکی از  -ر به دربار پادشاه بیجانگَ ،سفیر شاهرخ تیموری دریایی عبدالرزا  سمرقندی،

 نویسد:باره میدر قرن نهم هجری قمری/ پانزدهم میالدی است. او دراین -پادشاهان هند
عبدالرزا  نام که از جانب شاهرخ پسر تیمور به دربار یکى از پادشاهان هند م مور  1991در آوریل 

یاده شد و شرح شیرین زیر را راجع به هیجانات خویش نوشت: ز از کشتى پوشده بود در جزیره هرم
که بوى کشتى را احساا کردم و بیم و هراا دریا در نظرم آمد چنان هو  از سرم رفت که تا همین

ت ننمود به عهر ترا، در اجراى دستور ئسه روز از زندگانى، نفسى بیش نداشتم...جناب سفیر که جر
ت به مقصد رسید و در بازگشت از منگلور )میسور( بار دیگر بدبختانه نحوی بود سالمهرقصور کند به

آمیز ابراز هاى خود را در بیانى شیوا و مبالغهدر دریا دچار طوفان گردید و باز غم و رنج
 (1781:964کرزن،).کرد

م. آغاز و تا اوایل سال  1991 ./  899سفر سیاسی عبدالرزا  سمرقندی در اواخر سال 
 عُمطلَاز کتاب  ییهام. به طول انجامید. او داستان سفر خود را در بخش 1999 ./  898
گرفتن تعمیم رفتار یک شخد به یک ملت و نادیده نگاشته است. هرچند عدینالسَّ

در کتاب عبدالرزا  برخالف اظهارات کرزن  حالنیباا ،رفتارهای غالب افراد منطقی نیست
کشد؛ لش میموجود است که دیدگاه او را به چادرباره دریا هراسی ایرانیان، شواهدی 

نشست فصل مناسب سفر  یهای عبدالرزا  اولین بار که او در هرموز بر کشتاساا نوشتهبر
رو همراه بازرگانانی که تجربه دریانوردی داشتند در مسقح از کشتی دریایی نبود ازاین

ت به خاطر گرما و بیماری ازآنجا به قوریات آمد. چهار ماه اقامت در قوریا ،پیاده شد
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که هنوز بیمار بود بر یک کشتی نشانده سپری شد. بعدازاین مدت سفیر درحالی یسختبه
. در این مرحله از سفر افتیشد، باالخره دریا آرام گرفت و عبدالرزا  سالمتی خود را باز

لرزا  رفت، عبداروز طول کشید و ازنظر مسافت بخش اصلی سفر به شمار میشبانه 18که 
رو او وصف دلکشی . ازاینکنندیو همراهانش با دلی شاد سفر دریایی دلپهیری را تجربه م

 . (917-911/ 7: 1787سمرقندی،کند )از کشتی و سفر دریایی در کتابش بیان می
های کند. برداشت قسمتی از دادهعجیب است که کرزن از این قسمت سفر یاد نمی

از  گریگرفتن بخش دهراسی ایرانیان و نادیدهدریا ۀت ایدالسعدین برای اثباکتاب مطلع
کند، گرفتن اینکه عبدالرزا  اولین بار است که سفر دریایی را تجربه میها و نادیدهداده

استفاده از متن اصلی مطلع السعدین  بپهیریمرسد. اگر حتی به نظر نمی طرفانهیمنصفانه و ب
که  عبدالرزا  بخشی از داستان سفر دریاییبه تنها تماالی احو او  نبوده ریپهامکان برای کرزن

 Houtum) ندلریش هوتوم) یگریداز طریق فرد  شدهانیب .  899ذیل وقایع سال 

Schindler)، کرزن، کند )دسترسی پیدا می ،ایران در اروپا، هندو تلگراف شرکت کارمند
که کرزن  ییهای از نمونههرحال یکشود یعنی بهبازهم چیزی عوض نمی ،(19/ 1: 1781

 داستان سفر دریایی عبدالرزا  سمرقندی(دهد )در اثبات دریا هراسی ایرانیان ارائه می
افزون بر  .کافی ندارد اعتباربرداشتی ناقد از تجربۀ شخصی سمرقندی است و برای تعمیم 

مهم  حضور بلکه جایگاهاز تنها این در کتاب مطلع السعدین شواهدی موجود است که نه
 :داردنشانی اقیانوا هند  ندرهایایرانیان در سواحل و ب

شود که از سوی بنادر هندوستان عبدالرزا  در قوریات با بازرگانی اهل هرات مواجه می
( بنابراین دریا یکی از مسیرهای 916-919 /7: 1787سمرقندی،گشت )یبازم از راه دریا
 نداشتند.ها از دریا واهمه ها بوده و آنتردد ایرانی

جمعی از هرموزیان  ،در بیجانگر که به روایت عبدالرزا  شهری آباد و باعظمت بود 
اند منابع اساا مکالمات را در هرموز فارسی دانسته .(999-979 /7ن.ك: همان: بودند )

(Barbusa, 1866: 41 ،711: 1798بطوطه،؛ ابن94: 1767؛ فیگوئروا) ها ایرانی رو آنازاین
رفتند. افزون بر این منابع از تردد ایرانیان از نواحی آذربایجان، عرا  عجم، به شمار می

فارا، خراسان، ماوراءالنهر به هرموز و رفتن به سواحل هند و چین از طریق دریا سخن 
 خاذاتّ یافته و ملوك هرموز با سیاسی و تجاری مرکزیت هرموز زمان این اند. درگفته

ی هایکشتدرآورده بودند و  منطقه تجاری کانونصورت هب را هرموز مناسب هایسیاست
؛ 919-7/917: 1787سمرقندی، ) فرستادندیمی دور و نزدیک هانیسرزمتجاری به 

از  بنابراین ایرانیانی؛ (199: 1789به نقل از: وثوقی،  1یمدهین؛ 711-144: 1798بطوطه، ابن
کردند و از انصاف به دور است که می اقصی نقاط ایران سفر دریایی را از راه هرموز تجربه

 ها را دریا هراا بنامیم.همۀ آن
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که پادشاه طوریاحترام و توجه پادشاه بیجانگر بودند به ها، خراسانیان موردغیر از هرموزی
سفر عنوان سفیر )ایلچی( خود به دربار شاهرخ، از راه دریا همها را بهدو تن از آن

 ،ه عبدالرزا  برای رسیدن به بیجانگر راه دریا را برگزیدطور کعبدالرزا  کرد. همان
ن.ك: گرفتند )هایی که در سواحل هند مشغول فعالیت بودند همین راه را در پیش خراسانی
بطوطه از وجود خراسانیان بسیار در سواحل هند . یک قرن پیش ابن(999-979 /7همان: 
 (هاخراسانی)ها ین جمعیت زیادی از ایرانیبنابرا؛ (919/ 1: 1798بطوطه،ابنکرده است )یاد

 هراسیدند.رساندند و از سفر دریایی نمیخود را به سواحل هند می
داند و دارد آنجا را بندرگاهی در میان دریا میای که از هرموز ویژهعبدالرزا  در توصیف 

 ؛کندمی از تردد تجار آذربایجان، عرا  عجم، ممالک فارا، خراسان و ... به آنجا یاد
تجربه سفرهای  کردند،میوآمد هندوستان رفت درهایایرانیانی که به هرموز و بن دیتردیب

 در–و مثل عبدالرزا  و حافظ  (919-917: 1787ن.ك: سمرقندی، متعدد دریایی داشتند )
دچار لزومای که برای اولین بار سفر دریایی را تجربه کردند  -شودمی اشاره او سفر به ذیل
 بندر در وقتی هجری ۀ هشتمدر سداند. به سفر دریایی اقدام کرده ،شدهزدگی ندریا

 نجات برای بازرگانان از یکی شدند، غر  هایکشت برخی و شد واقع طوفانی کالیکوت
 از یکی. کرد تعیین جایزه طال دینار ده بود، شدن غر  حال در کها  موردعالقه کنیزك

 از اما داد نجات را کنیزك و زد طوفانی دریای به را ودخ بود هرموز اهالی از که هایناو
: 1798بطوطه،ابنکردم ) خدا رضایقصد به عمل این من :گفت و نمود امتناع پول گرفتن

 ها از دریا واهمه نداشتند.همۀ ایرانی سدینویمکه کرزن  طورآنبنابراین ؛ (693/ 1
 داستان تر  حافظ شيرازی از دريا .2-1

ن به دربار خود در کَپادشاه مسلمان دَ»حافظ را  :کندوم را چنین طرح میکرزن مثال د
ز رسید، وکشتى به جزیره هرم کهیهندوستان دعوت کرد. شاعر رفت و دید و بازماند. وقت

ا  کنند و چون به شیراز گرامى خود بازآمد شعرى سرود که وى اصرار ورزید که پیاده
وحال رومى )هوراا( وى در چهارده قرن وضعاعر همنادانسته تقلیدى از اشعار مشهور ش

حافظ و عبدالرزا  »کند: گیری میو در پایان چنین نتیجه curzun: 2/389-390)) «پیش بود
وطنان خویش بودند. در دریای خزر هم نام و اثری از وبیش مصدا  اخال  همکم

 )همان(. «رانی ایرانیان شنیده نشده استکشتی
ای خالصه بیان. است شدهنقل تاریخ فرشتهکتاب  درتمام حافظ به هند هداستان سفر نیم

 تاریخ فرشتهتری از واقعیت عرضه کند. بر اساا تواند تصویر روشناز اصل داستان می
شهرت شاعر دوستی محمود شاه بهمنی، سلطان دکن، میل سفر به دکن را در حافظ به 

اهلل أنجو وزیر محمودشاه پس از د، میر فیپوجود آورد؛ اما شرایح سفر برایش مهیا نبو
شنیدن این موضوع توشه سفر برای او به شیراز فرستاد و او را با کلمات مهربانانه به دکن 
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بخشی را صرف  :سه قسمت کرد ،اهلل فرستاده بوددعوت کرد. خواجه آنچه میر فیپ
ت سوم روانه سفر شد. را ادا کرد و با قسم شیهاهای خود نمود، با بخشی قرضخواهرزاده

به یکی از آشنایان  ،بود ماندهیفارا در شهر الر آنچه برایش باقدر مسیر رسیدن به خلیج
ا  داد، دو تاجر معتبر یکی همدانی و دیگری کازرونی که قصد سفر به زدهغارت

تی اتفا  ایشان در کشل کردند، خواجه بهسفر او را تا هرموز تقبّ ۀهزین ،هندوستان داشتند
محمود شاهی که از دکن آمده بود، سوار شد، هنوز کشتی حرکت نکرده بود که دریا 
طوفانی شد. خواجه از سفر بیزار شد و به بهانه وداع با دوستان از کشتی خارج شد و شعری 

اهلل فرستاد که در یکی از ابیاتش منفعت مادی سفر دریایی را در مقابل رنج آن نزد میر فیپ
 :کرد ارز  توصیفکم
 سود بوی به دریا غم اول نمودمی آسان چه

 

 ارزدنمی گوهر صد به موجش یک که کردمغلح 
 

 (114: 1737 )حافظ،
تمام حافظ را برای شاه سپس به شهر خود ، شیراز، برگشت. وقتی داستان سفر نیمه

انواع منصبان ایرانی دربار  پول هنگفتی داد تا از محمود تعریف کردند به یکی از صاحب
؛ 711-1/718: 1783، کاالهای هندی خریداری کرده برای خواجه به شیراز ببرد )فرشته

 .(1131-7/1164، 1738؛ صفا، 1167-1/1161: 1781همچنین ن. ك: فسائی، 
سفر حافظ در خود داستان کند اما اگرچه تجربۀ شخصی حافظ نظر کرزن را ت یید می

که نظریه دریا هراسی ایرانیان را  وجود دارد شواهدینکات و ، همچون داستان سمرقندی
 کند:های دریایی ت یید میدهد و حضور ایرانیان را در فعالیتقرار می دیموردترد

 ( که1/718: 1783، فرشتهاو )یک سلطان و وزیر  از سوی زبانیفارس دعوت یک شاعر
که سلطان و وزیر د این است مؤیّ ،هند قرار دارد قارهشبهقلمروشان در سواحل جنوبی 

 کندیمکه نویسنده تاریخ فرشته بیان  طورهمانو  اندداشتهرا  شعر فارسیتوانایی درك 
همان: اند )درآمدهها ها سفر کرده و به خدمت آندیگری از طریق دریا به قلمرو آن انیرانیا
1/713.) 

قصد که به شوددر داستان از دو تاجر ایرانی یکی همدانی و دیگری کازرونی یاد می
 منظوربهو انجام سفر دریایی  -فارا بودکه در آن زمان بارانداز مهم خلیج-رفتن به هرموز 

 (.1/718تا هرموز همراهی کردند )همان:  راحافظ  تجارت
منصبان دربار سلطان دکن ایرانی بودند، دهد برخی صاحبمحتوای داستان نشان می  

فردی  انیان م مور رساندن هدیه سلطان به حافظ شد.طور که ذکر شد یکی از همین ایرهمان
 دکن بهمنى دولت فضالى از مشهدىمحمدقاسم  که این م موریت را بر عهده گرفت مال

 .(1131/ 7: 1738؛ صفا، 711/ 1همان: بود )
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 منابع ديگراز  یشواهد .2-4
سدۀ هشتم  در هاانوایحضور ایرانیان در عرصۀ دریاها و اق ۀیکی از منابعی که دربار

توان به آن مراجعه کرد، سفرنامۀ هجری / چهاردهم میالدی یعنی همان عصر حافظ می
فارا بطوطه از خلیجابن کهیبطوطه است. هنگامجهانگرد مغربی، شیخ ابوعبداهلل محمدبن

طورقطع وی بین دیدن کرد هنوز مدت زیادی از استیالی هرموز بر کیش نگهشته بود. به
از سرزمین فارا و  یرا جزئش او کی .فارا شده استهر وارد خلیج 319-379 یهاسال

بطوطه قبل از کیش، ابن .(1/716 :1798، بطوطهابن)داند میمردمش را از اشراف فارا 
نیکو و بزرگ، »شهری بطوطه جرون که مرکز هرموز بود از نگاه ابنهرموز را دیده بود 

هند ازآنجا به  . کاالهایرفتیمبه شمار و سند که بندرگاه هند « دارای بازارهای خوب
 .(711-1/144 )همان:«شدعرا  عرب، عرا  عجم و خراسان حمل می

 زبانیایرانی و فارس ،دهد ساکنان هرموزها موجود است که نشان میقراینی در سفرنامه 
خرما و ماهی » کند با عنوانالمثلی نقل میمثال از زبان مردم هرموز ضربعنوانبه ؛اندبوده

شده المثل در اصل متن عربی، به فارسی نوشتهاین ضرب .(1/711 )همان: «لوت پادشاهی
اند. منابع دیگر نیز ایرانی بودن اقامت داشته هازبانیکند در هرموز فارساست که ثابت می

 (.94 :1767فیگوئروا،   ;(Barbosa, 1866: 41 کنندیاهالی هرموز را ت یید م
که در این زمان جزیرۀ هرموز یا جرون در  دیآیبطوطه چنین برماز توضیحات ابن

-311)تهمتن  نیالدفارا مرکزیت تجاری و سیاسی یافته، پادشاه هرموز سلطان قطبخلیج
 :1798، بطوطهبود )ابن یخوکیبطوطه از شهریاران کریم و نکه به قول ابن هر( 393
صورت کانون تجاری منطقه درآورد. او مناسب هرموز را به یهااستیخاذ سبا اتّ ،(1/711

 طیفخود را بر بحرین، خارك، قُ ۀسلط جریهر 319پس از پیروزی بر کیش در سال 

Qotaif))دیراب ، (Dirab) (61: 1781وثوقی، کیش گستر  داد ) ۀو نواحی تحت سلط .
ه، کلبه، قلهات و از جانب شر  بنا بر سفرنامه، شهرهایی نظیر مسقح، قوریات، شب

: 1798بطوطه، ابن) بیشتر نواحی عمان نیز تحت تسلح پادشاه هرموز قرار داشتند یطورکلبه
 . (361 /1 همان: ؛143-144 /1

 ییهااستیملوك هرموز، سدهد نشان میازنظر تجاری نیز شواهدی موجود است که 
نهم  ۀز نویسندگان اوایل سدنطنزی ا نیالدنیخاذ کردند. معمنظور جلب بازرگانان اتّبه

با ، ، که باعث انتقال هرموز کهنه به هرموز نو بودرا ایاز نیهجری، رفتار ملک بهاءالد
چنانکه  ؛کردیمراعاتشان م آمدندیتجاری که از اطراف م»کند: چنین وصف میبازگانان، 

این  (19: 1766)نطنزی، «از بسیاری بازرگانان و صادر و وارد، آنجا مصر جامع شده بود
 ۀلیوستهمتن تشدید شد. تشریح سیاست تجاری او به نیالدسیاست با به تخت نشستن قطب

های شر  قاضی عبدالعزیز نیمدهی، علت پراکندگی بازرگانان ایرانی را در سراسر آب
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اظهارات نیمدهی در  نهد. بنا بربطوطه مهر ت یید میدهد و بر صداقت گفتار ابنتوضیح می
رات و ملوك جَگُ»ود شاهی، تهمتن پس از توسعۀ قلمرو  با سالطین طبقات محم

 یاروابح دوستانه« مان، کرمان و شیراز و غیره ذلکند، بصره، کوفه، عُهندوستان و سِ
سفری راست کرد و به هر طرف  یهایبساط معدلت و انصاف بگسترد و کشت ؛برقرار کرد

فاله و یمن و چین و فرنگ و ن سُدَعَ ده وو از جمیع بنادر مثل مکه و جَ فرستادیم
و از  آوردندیو امتعه رفیعه از اطراف روی به آنجا م شدندیکالیکوت و... متوجه بحر م

نیمدهی به نقل از وثوقی، ) دندیمداین فارا و عرا  و خراسان اجناا نفیسه به آنجا کش
1781 :149) 

به شمار فارا خلیج ۀقلب تپندبدین ترتیب بازرگانان و مسافران ایرانی از هرموز که 
تجاری  یهایا  بر ساحل دریا واقع بود و بر کشتسلطان هرموز که خانه ۀلیوس، بهرفتمی

 .(711/ 1 :1798،بطوطهابن ن.ك:شدند )یم یدهنظارت مستقیم داشت، سازمان
 فعال در عرصه درياها یهاگروه .2-5

ر جزایر و بنادر اقیانوا هند )از که درا  ایرانیانی در قرون هشتم و نهم هجری 
: بازرگانان، قضات توان به چهار گروه تقسیم کردمی ،اندفارا تا سواحل چین( بودهخلیج

 .یا عالمان دین، زهاد یا شیوخ و حکومتگران
رسد استقرار اند. به نظر میترین گروه مسافرین ایرانی در دریاها، بازرگانان بودهمهم

پای تجار ایرانی  ط مختلف بستگی به حضور بازرگانان داشته است. ردها در نقادیگر گروه
توان در تمام سواحل و جزایر اقیانوا هند تعقیب کرد. در هرموز که مبدأ را تقریبای می

ملوك هرموز و وضع  یبه خاطر سیاست منصفانه به شمار می رفتمسافرت بازرگانان 
ن.ك: احداث کرده بودند ) ییهاگانان خانهقوانین گمرکی به سود کاالهای ایرانی، بازر

 . (1/917 همان:
 -(1/961 همان:هند )واقع در نزدیکی محل ریز  رود سند به اقیانوا  -ریالهُ در بندر

، بازرگانان ندیبیهر م 379بطوطه این شهر را قبل از رسیدن به دربار هند در سال که ابن
ملک خراسانی، در این شهر پانزده کشتی الءایرانی به نام عال کید داشتند. ایرانی تردّ

دربار هند در دهلی به  (961-994/ 1:همان ن.ك:کردند )داشت که باروبنه او را حمل می
کازرونی که به خاطر م موریتی به دربار  نیالدداشت چنانکه شهاب یاژهیایرانیان توجه و
شده  نیالدتوجه کسالت شهابمورد التفات سلطان هند واقع شد. سلطان که م ،هند رفته بود

بخرد.  خواهدیهند م کاالهایاز هرچه از  آندستور داد پول هنگفتی به او دهند تا با  ،بود
 (.1/917:همان گهاشت تا به ایران برگردد )ن.ك: نیالدسه کشتی مجهز در اختیار شهاب
التجار نام ملکرا به یکی از تاجران بزرگ ایرانی به  نبایهعالوه بر این، سلطان، شهر کَ

نبایه رونق خود . شهر کَ(1/911:همان )ن.ك: به اقطاع داده بود« پیروز»کازرونی ملقب به 
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بطوطه این ابن ۀها ایرانی بودند. به گفتترین آنرا مدیون بازرگانان خارجی بود که بزرگ
 آن این استو رونق مساجد از بهترین شهرها است و علت  درهاشهر ازلحا  استحکام بن

با یکدیگر رقابت  زیانگشگفتها و مساجد زیبا و که بازرگانان خارجی در ساختن عمارت
ازجمله  گیالنی الدیننجم تاجر، دوزکاله الدینشمس کازرونی، التجارملک داشتند.
 شمار به شهر در مساجد بانیان و داشتند اختیار در را شهر بزرگ هایخانه که بودند کسانی
 .(1/676:مانه رفتند )ن.ك:می
. (1/619:همان )ن.ك:بطوطه را به سفارت چین فرستاد هر ابن 397سلطان هند در سال  

این بخش از سفر او که یک سفر کامالی دریایی است حاوی اطالعات ارزشمندی است. 
 )ن.ك:تلخید شده است  یاز خاطرات این سفر توسح ابن جز ییهامت سفانه بخش

احتماالی  کردیزی این قسمت از سفر را خالصه نمر ابن جَاگ ./مقدمه ابن جزی(1:همان
هرحال آنچه باقی است نیز به؛ آمدیمدستاخبار بیشتری از فعالیت دریایی ایرانیان به

وسازهای منفرد نشانگر نبوغ و جسارت ایرانیان در پیمودن دریاهاست. عالوه بر ساخت
چین شاهدی به دست  یسودر سفر بهبطوطه هندوستان، ابن بندرهایتاجران ایرانی در 

کند. به گفتۀ دهد که از خصلت آبادگری تاجر ایرانی در مورد یک جزیره حکایت میمی
التجار بود. ملک شدهرانیقبالی براثر حملۀ مسلمین و»م نام داشت یرَبطوطه این جزیره که بِابن

ویی دور آن کشید، به همین منظور بار ،کازرونی درصدد برآمد آن را از نو بنا کند
در  (.1/647)همان: «ای از مسلمانان را در آن سکونت دادبر آن گماشت و عده هاقیمنجن
که دو محصول فلفل و زنجبیل به مقدار  (Mangalore-)به عربی مَنجرور نگرورمَ شهر

 ن.ك:شد، بازرگانان بزرگ ایرانی حضور چشمگیری داشتند )فراوان در آن یافت می
که یکی  رلیباواقع در ساحل مَ نگروردر جنوب مَ . شهر کالیکوت(698/ 1 :1798،بطوطهابن

نیز  (918/ 7: 1787سمرقندی،شده است )این ساحل محسوب می بندرهایترین از بزرگ
. (691/ 1 :1798،بطوطهابن ن.ك:محل تردد بازرگان مختلف ازجمله ایرانیان بوده است )

بطوطه با ، ابن(Gungzhouگانژوی کنونی -کانتون) نتویشهر زِ ژهیودر سواحل چین، به
کند که هنگام ورود به هندوستان از آنان وام گرفته بود. بازرگانانی از ایران مالقات می

 .(391/ 1 همان:الدین تبریزی نام داشت )ها شرفیکی از آن
ضات و شده است، قبطوطه ثبتدومین گروه از ایرانیانی که حضورشان در سفرنامۀ ابن 

علمای دین بودند. در پی تردد گستردۀ مسافرین و تجار مسلمان در اقیانوا هند و دریای 
چین، حضور قضات و علمای دین در این مناطق برای رفع مسائل معامالتی و دینی 

تردد امکان ین زمان در ا هیطبقات محمودشاخطی  ۀنسخ طبق ازآنجاکه .ضرورت داشت
: 1781،وثوقیبه نقل از نیمدِهی بود )برای ایرانیان فراهم و دریای سرخ  فاراجیبین خل
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بطوطه از آنان با احترام در مکه مناصب کلیدی مههبی در دست ایرانیان بود که ابن (.149
 بطوطه چنین است: کند. عین اظهارات ابنیاد می

اضل و الدین طبری مردی بود فالدین محمد بن امام محیقاضی پارسا و دانشمند مکه، نجم
داشت و صدقاتی را که ناصر به مکه الناصر، سلطان مصر او را بسیار محترم مینیکوکار... که ملک

الدین نام دارد نیز مردی نیک عمل الدین که شهابشد. پسر نجمبه دست او تقسیم می فرستادیم
 (199/ 1 :1798،بطوطهابن.)اکنون سمت قضاوت مکه با اوستاست که هم

منصب قضاوت، خطیب مکه نیز بهاءالدین طبری نام داشت که ازنظر فصاحت عالوه بر  
  .بود« آور و یگانۀ روزگارزبان»بطوطه کالم به گفتۀ ابن

قاضی نورالدین  را -بوشهر استان در مکانی نام-«زیدان»شهر یکی از اهالی بطوطه ابن
در جنوب واقع  -(ویل )مالدهَالمَۀَدر جزایر ذیبَداند که پس از سفر به هندوستان میزیدانی 
. در مشغول بودبه قضاوت  -(93: 1781بختیاری،قاره هند، در میان اقیانوا هند )غربی شبه
 االسالمخیاردبیلی، قاضی مسلمانان آن شهر و ش نیالدچین نیز تاج کانتون() تونیشهر ز
 ،311، 776/ 1 :1798،بطوطهابن ن.ك:الدین عبداهلل اصفهانی با او دیدار کردند )کمال
واقع در  -مبطوطه در بازگشت از سفر چین وقتی به مکانی موسوم به کولُباالخره ابن .(391

در جوار قزوینی که قاضی مسلمانان آنجا »رسید،  (1/639همان:هند )سواحل جنوب شرقی 
 .(1/361همان:منزل کرد )« بود
ح مغربی تقریبای در هر شهر که اسومین گروه مسافران ایرانی، زهاد و مشایخی بودند. سیّ 

در  تصوّفرود. در این دوره جنبش شود نخست به سراغ زهاد و پیران طریقت میوارد می
قدرت است. یکی از این مشایخ شیخ ابواسحا  کازرونی  تیسرتاسر ممالک اسالمی درنها

ه علت بطوطهند و دریای چین فعالیت داشتند. ابن یهابود که نمایندگانش در سراسر آب
 کند:حضور این گروه از ایرانیان را چنین بیان می

این شیخ ابواسحا  پیش اهالی هندوستان و چین منزلت تمام دارد. اشخاصی که در 
 .کنندروند هنگام بروز طوفان یا ناامنی نهرهایی به اسم شیخ میدریای چین به مسافرت می

نهورات  گونهنیه هزاران دینار ازاآید مگر آنکهیچ کشتی از جانب هندوستان یا چین نمی
 (.1/179)همان: با خود آورده باشد

الدین محمد شیرازی را که شیخی عابد و زاهد و ری، شمسبطوطه در بندر الهُابن 
نبایه که در کَ .(1/961همان:سال سن داشت ) ستیمالقات کرد که صدوب ،سالخورده بود
دهلی منزلتی بزرگ داشت، یک شیخ اصفهانی نگی بود و پیش سلطان لَل تُقبِنام امیر  مُ

الدین کازرونی کوت شیخ شهابیدر بندر کال کرد.در تمام امور به نیابت از او مداخله می
کرد و نهورات مردم هندوستان و چین در حق شیخ ابواسحا  به او زاویۀ شهر را اداره می

الدین دین پسر شیخ شهاببطوطه مدتی در زاویۀ شیخ فخرالم، ابندر شهر کولُ .رسیدمی
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به نام شیخ  اءاهللینگاله، یکی از اولرو از نواحی بَدر کوهستان کامَ .کازرونی اقامت کرد
گوید مردم این کوهستان بطوطه او را زیارت کرده و میجالل تبریزی مسکن داشت که ابن
 نیالدنچین برها کانتون() تونیاز مشایخ بزرگ شهر ز .به دست این شیخ اسالم آوردند

داشت و بازرگانان نهوراتی را که برای شیخ  یاهیکازرونی بود که در بیرون شهر زاو
 .(1/391همان:پرداختند )کردند، به او میابواسحا  کازرونی می

چهارمین و واپسین گروه، ایرانیانی بودند که در امور حکومتی نواحی اقیانوا هند و  
الدین مدتی الملک خراسانی معروف به فصیحعالءدریای چین دخیل بودند. فردی به نام 

ری و مضافات آن را از پادشاه هند بطوطه به دهلی رفت و حکومت شهر الهُقبل از سفر ابن
گرفت. شهر الهری که بندر بزرگی داشت، درآمد دیوانی زیاد و ثروت فراوانی از آن 

الملک م )عالءدوم این ثروت به حاکالملک یکشد که طبق گفتۀ عالءحاصل می
نبایه در تمام ازاین، از یک شیخ اصفهانی که به نیابت از امیر کَپیش رسید.خراسانی( می

کرد صحبت به میان آمد. این شیخ دارای ثروتی هنگفت بود و امور حکومتی مداخله می
ها را به والیت خود )ایران( انتقال در امور حکومتی بصیرتی تمام داشت و مرتب پول

. پادشاه هند از قضیه مطلع شد و او را احضار کرد؛ اما شیخ در راه دهلی فرار کرد و دادمی
وعده داده بود او را به مقام  التجار کازرونیبه وطن خود بازگشت. پادشاه هند به ملک

الدین گیالنی یکی دیگر از تجار ایرانی، از طرف پادشاه هند به وزارت انتخاب کند. نجم
ت و طبل و غیره( ه منصوب گردید و به او مراتب )حق داشتن رایَنبایحکومت شهر کَ
قسمت جنوبی ساحل -ر عبَ. سلطان بالد مَ(911، 676، 1/391ن.ك: همان:تفویپ شد )
الدین دامغانی نام داشت که به غیاث -(948 :1781، وثوقیهندوستان ) رهیجزشرقی شبه

یایی جزیرۀ جاوه بهروز بود. گهشته گفت و باالخره نام کفیل فرماندهی درفارسی سخن می
فارا تا های دیگری مبنی بر نفوذ فرهنگ و زبان ایرانی از سواحل خلیجهاز موارد باال، نشان

بطوطه از هرموز تا سواحل چین در سفرنامۀ سواحل دریای چین جنوبی موجود است. ابن
فارسی که  یهالالمثخود که به زبان عربی است، همواره از کلمات، اصطالحات و ضرب

 ۀبطوطه همکند. به گفته ابندر بین بازرگانان و دریانوردان متداول شده بود، استفاده می
با توجه به این نکته و شواهدی که قبالی  ؛دندینامیخارجیان را در هندوستان، خراسانی م

نفوذ اند. شود که بیشتر خارجیان مقیم هند ایرانی بودهذکر شد، این مطلب استنباط می
بود که برخی مقامات طبقۀ حاکمه، ایرانی بوده یا الاقل تکلم به زبان  یااندازهایرانیان به

توان گفت زبان اند. این زبان در دربار هند رواج کامل داشت حتی میفارسی را می دانسته
، 919/ 1 :1798،هماندانست )یرسمی دربار هند فارسی بود. سلطان سیالن زبان فارسی م

پایتخت سلسله سونگ جنوبی امروزه . در شهر بزرگ خَنسا )(311، 311، 641 ،917
بطوطه امیراالمرای چین نامیده است، مطربان چینی به سه ( که ابنجو نامیده می شودهانگ
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خواندند. پسر امیر که آوازهای فارسی را خیلی دوست زبان چینی، عربی و فارسی آواز می
خواندند، چند بار تکرار کردند که به فارسی می داشت فرمان داد شعری رامی
 :(1/391همان:)
 امافتاده فکر بحر در امداده مهرت به دل تا

 

 دری محرابم به گویی اماستاده نماز در چون 
 

 (863: 1789 سعدی،)
کلمات از کند های این شهر بزرگ چینی را معرفی میبطوطه حتی وقتی دروازهابن

بطوطه دهد منبع اطالعات ابنکم نشان میکه دست .(1/319همان:ند )کاستفاده میفارسی 

 .اندداشته رفت و آمدچین  بهاند که ایرانیانی بوده

 
 بطوطهبر اساا سفرنامه ابن فعال در عرصه دریاها: ایرانیان 1شماره جدول 

 
 گيریجهينت .1

تاریخ ،   سمرقندیاثر عبدالرزا السعدینمطلعکتاب ی هادقیق دادهو تحلیل بررسی 
بطوطه و منابع پشتیبان دیگر  محمد بناثر  بطوطه، سفرنامه ابناثر محمدقاسم فرشته فرشته

دربارۀ تکاپوهای دریایی ایرانیان مدعای این پژوهش یعنی اشتباه بودن ادعای دریاهراسی 
 کند.ایرانیان از سوی لرد کرزن را ت یید می
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کند ها دریا هراسی ایرانیان را استنباط میاز آنبررسی جزئیات دو داستانی که کرزن  
د بازرگانان، شواهد نقپ ادعای کرزن وجود دارد؛ تردّ هاداستاندهد در خود این نشان می
ایرانی از راه دریا به ایران و سواحل هندوستان در نسخۀ کامل این  منصبانصاحبادیبان و 

حضور بطوطه اساا سفرنامۀ ابنبر .قابل رصد است وضوحبهدو داستان در منابع اصلی 
بازرگانان، قضات و علمای دین، شیوخ صوفیه و حکومتگران گروه )در قالب چهار ایرانیان 

یعنی ، از خراسان، طبرستان، گیالن، قزوین، اردبیل، تبریز، اصفهان، فاراسیاسی و نظامی( 
رهای دریایی ایران و نفوذ زبان فارسی در مسیاز شر ، غرب، شمال، جنوب و مرکز 

کرزن از  توجه به این شواهد بیانگر این است که. است انکاررقابلیغ فارا تا چینخلیج
است. ای که در ذهن داشته استفاده کرده صورت گزینشی برای اثبات ایدهها بهداده

اضطراب دو ایرانی که برای اولین بار دریا را دیده بودند به همه  توانینمپرواضح است که 
قضاوت چنین استنباط کرد که  توانیمرو ازاین .دادای تاریخی تعمیم ههدور ۀنیان و همایرا

در زمرۀ زده و شتاب ی،سطح نادرست،قضاوت یک کرزن در باب دریانوردی ایرانیان 
 رود.ی او به شمار میهایداورشیپ
 
 هاادداشتي .4
 هند« بهمنی ملوك» دربار در ایرانی ساالرانوانید از نیمدهی، عبدالعزیز قاضی اثر شاهی محمود طبقات.1

 چاپ به تاکنون و شده نوشته هر 416 سال در که است هرموز و هند ایران، تطبیقی تاریخ او کتاب. است
ی هاپژوهشاز طریق  باواسطهی این کتاب در این مقاله به سبب در دسترا نبودن آن هادادهاست  نرسیده

 .است شدهنقلتهران محمدباقر وثوقی استاد دانشگاه 
 
 نامهبکتا
 : بنگاهتهران .موحد محمدعلی ۀترجم .بطوطهابن ةسفرنام .(1798) .عبداهلل محمد بن ،بطوطهابن-

 .و نشر کتاب ترجمه

 . بیروت: دار صادر.صورة األرض(. 1478ابن حوقل، محمد بن حوقل. )-
تهران:  .فار و جزاير و سواحل خليجمطالعاتی در باب بحرين ( 1718) .اقبال، عباا-

 چاپخانه مجلس.
 ترجمه حمزه .و اروپا در روسيه خاورشناسی .(1791) .والدیمیروویچ بارتولد، واسیلی-

 .سینا: ابنتهران .سردادور

 و کارتوگرافی فیاییجغرا : موسسهتهران .گيتاشناسی جامع اطلس .(1781) .، سعیدبختیاری-
 .گیتاشناسی
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-187   .اقت ادی –اطالعات سياسی  .«فاراسفر لرد کرزن به خلیج»(، 1781) .پرتو، افشین-
 .179-116، صد 189

پژوهشنامه در  .«م. 1417فارا در سال پرسه سیاسی لرد کرزن در خلیج» .(1741). پرتو، افشین-
تبریزنیا، تهران: خانه  یمجتب ،آورندگان عبدالرسول خیراندیشگرد .فار  )دفتر سوم(خليج
 کتاب.

تهران: مهتاب و  .تصحیح قزوینی، غنی .ديوان حافظ .(1737) .الدین محمدحافظ، شمس - 
 علمی.

 شانزدهم از ديرباز تا قرن ايرانيان رانیکشتي سرگرشت .(1731) .، هادیحسن-
 نشر.به: تهران .تحقیق احمد اقتداری .امید اقتداری ترجمه .ميالدی

 سکه.  تهران: .ايرانيان دريانوردی .(1791) .، اسماعیلائینر -

 افریقای شرقی از قرن نهم تا قرن فارا و رابطه بادریانوردی در خلیج» .(1791) .ریکس، توماا -
 .971-744 د، ص1،   18سال  زمين.يرانفرهنگ ا. «دوازدهم میالدی

فارا )دوره در جلوگیری از نفوذ روسیه در خلیج نقش لرد کرزن» .(1746) .سرافرازی، عباا -
 .93-71، ص 17،   9سال  .فار مطالعات فرهنگی و سياسی خليج. «قاجار(

 هرمس و: تهران فروغی. محمدعلی تصحیح .سعدی کليات(. 1789) عبداهلل. بن مصلح سعدی،-
 .شناسیسعدی مرکز

، تهران: عدين و مجمع بحرينمطلع س(، 1787) .الدین عبدالرزا ، کمالسمرقندى-
 .پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

 .تهران: فردوا.9، 7جلد  .تاريخ ادبيات در ايران .(1738) اهلل.یحصفا، ذب -

آثار و  : انجمنتهران .محمدرضا نصیری تصحیح .فرشته تاريخ .(1783) .، محمدقاسمفرشته-
 .مفاخر فرهنگی

: تهران .منصور رستگار فسائی . تصحیح1جلد  .ناصری فارسنامه .(1781). ، حسنئیفسا-
  .امیرکبیر

، ترجمه گارسيا دسيلوا فيگوئروا دن ةسفرنام .(1767) .فیگوئروا، دن گارسیا دسیلوا-
 : نشر نو. تهران .غالمرضا سمیعی

 .وحید مازندرانی . ترجمه غالمعلی1جلد  .ايران و قضيه ايران .(1781) .ناتانیل ، جورج کرزن-
 .و فرهنگی علمی انتشارات : شرکتتهران

تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و  .(1731) فار لرد کرزن در خليج-
  .المللیبین

، ترجمه محمود های خالفت شرقیفيای تاريخی سرزمينجغرا .(1769) .، گایلسترنج-
 وزارت فرهنگ و آموز  عالی، علمی و فرهنگی.، تهران: عرفان
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. ترجمه علینقی منزوی. تهران: شرکت التقاسيم احسن(. 1761) مقدسی، محمد بن احمد.-
 مؤلفان و مترجمان.

  تهران: خیام. .ژان اوبن تصحیح .منتخب التواريخ .(1766) الدین.ین، معنطنزى-  

. به اهتمام پروین استخری. تهران: معينی منتخب التواريخ .(1787)الدین. ین، معنطنزى-
 اساطیر.

 ترجمه حسن. مت الح سواحل هایينو سرزم پار  دريای .(1733) .، دونالدهاولی-
 ی همسایه. فرهنگ سه، بوشهر: موسنهزنگ

شیراز:  .فار : ملوك هرموزتاريخ مهاجرت اقوام در خليج .(1781) .وثوقی، محمدباقر-
  دانشنامه فارا.

 سمت. : تهران .همجوار فار  و ممالکخليج تاريخ(، 1789) .، محمدباقروثوقی-
تاريخ بنادر، فنون دريايی و (، 1743همکاران ) و ، منصورگل صفت و ، محمدباقروثوقی-

ها و تهران: سازمان بنادر و دریانوردی، مرکز بررسی .دريانوردی ايرانيان در آيينه اسناد
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